UCHWALA Nr 279/W /06
Skladu OrzekajAcegoRegionalnej Izby Obrachunkowcj
w Warszawie
z dnia 07 grudnia 2006 roku
rv sprawie opinii o przedlo2onymprzez Z^t:zqtf powiatu Wolomiiskiego projekcie
uchwaly budzetorvcjna 2001 rok s,raz z objainieniami oraz irforDraciao
staniemicniakomunalnego.
Na podsta*ieart. 13 pkt 3 w zrviqzkuz art. 19 ust.2 onz nft.20 ust.2 ustrwy z
dnia 7 paldziernika 1992roku o regionalnychizbaohobrachunkorvych
(tckstjedn. l)2.U.
z 20Ol r. Nr 55, poz. 577 z poinzn.) - Sklad Orzekaj4cy Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicz4ca:
Czlonkowie:

- hvona Molitor- LucvnaKusiiska
- Bo2cnaZyclr

uclrNala.
co nastgpuje:

sr
Wydajc pozytyrvn4opiniQo przedlo2onymprz.ezZarzqd powiatu Wolomiriskicgo
piojek.ic itch$ab.,bud:i.to\.,'ejna 200? rol: qraz z obja(nicniami i inlbrrnaci4o sranic
rnieniakomunalncgo.

$2
Od ninicjszej uchwaly slu2y odwolanie do Kolcgiurn Regionalnej lzby
Obrachunkowejw Warsza$,iew tcrminie l,l dni od daty.jcjdorEczenia.
Uzasadnienic
Uchu'alqNr ll- 142/2006z dnia l4 listopada2006r.Zarz4dpolviatu Wolonriiskicgo
postano\lilprzekazaiRcgionalnejlzbie Obrachunkowcju, Warszau.ieprojckt
uchwaly
bud2ctowejna rok 2007 u,razz inlbmacj4 o stanicmieniakornunalncso.
W dniu I 7 listopada2006roku Srarosrapou iaru Wolomirisl iegoprzcdloTylprojekt
tuchlvabbud2etowc-j
na rok 2007 wraz z objarinicniarni
o.oz p.ognurq,ilugu i infbrmaojq
o stanicmieniakomunalncgo.
SkladOrzckaj4cl Regionalnejlzby Obrachunkowcjw Warsza\.,.ie
dokonatanalizvi
occny$y'\\,matc al6w prz)jmuj40nastqpuj4ce
kryterial
I okrcslon4przepisamia't. 181 ust. I usta$,yz dnia 30 czerwoa2005 roku o finansacrr
publicznychoraz art.55 ust.2 ustaw),z dnia 5 czerlca l99g roku o
samorzadzic
powiato\a_vm
terminowoii przcdloZeniaopiniowanychdokumcnt6\1,
oraz ich wzaiemna
spoinoSd.

2. wypelnicnie wymog6w, co do zakresu informacyjnegoi szczeg6towosciprojcktu
uchr.valybud2etoweji towarzysz4cych
mu nlalerial6w,ustalonychprzez Radqpou,iatu
Wolomir'rskicgo
w uchwaleNr Vll/47l99 z dnia 4 rnaja1999roku u. sprawicokrejlenia
lrybu pracvnad proiektcmuch$aly budzetowcj.
3. opracou'anieprojektuuchrvall,bud2etowejrv szczcg6lorvo(ci
wskazalcj \\, art. lg:l ust.
I ustawyo tinansachpublicznych,
,1.zgodnoSi zaplanowanych Zr.6del dochodciw i kierunk6w ich wydatkorvaria
z
oboui4zuj4cl,miw tym zakresieprzepisuni pra\!a. a w szczeg6h.ro(ci
zabczpicczenic
realizacjizadai wlasnychpowiatu
5. utu,orzenicrezer{a ogoJnejzgodnie z zasadamiustalonymi w art. 173 usta!v}.o
linansachpublicznyclr.
6. zgodnodiprz.1,chod6rv
wskazanychjako Zr6dlaslilansorvaniaplano.rvancgo
dellcytu z
ul.micnionlrrirv arl. 168ust.2 ustawvo finansach
publicznl,ch
w tym zgodno(ikwoly
planowanyclrprzychodcirvz ich przeznact.euemna cele rymienione w art. g2 ust. I
uslarvyo linansachpublicznych.
7. zgodnoSiproponowanychupowazniei dla organuwykonawczegoz przcpisamiar1.lg4
ust.I pkt 10 i ust.2 omz.u1.188ust.2 i ar1.195ust.2 ustawyo linansach
publicznych,
8. rypclnienic rymog6u, aft. 166 ust. 2 ustawy o firansach publicznychu,zu,iqzku z
okrcileniemlimit6w rwdatk6w na wicloletnieprogramyinrl'est1,cyjne,
9. prai.,idlc'*o!i przedlozoncj,.Prognozydlu{u i splatna rok 2007 i iata nastQpne,,
l0.opracowanic
,.lnformacjio stanicmieniaPorliatuWolomiliskiego"
zgodniez zasadami
okre6lonymiw art. 180ustawl o finansachpublicznych.
I L zgodnoSizastosou,ancj
klasylikacji bud2ctoweiz przepisamiRozporz4dzenia
Minislra
Finans6w z dnia 14 czerqca 2006 roku u sprarvie szczegolo$,ejklasytikacji
dochod6rv,qJdatk6\\', przychodirwi rozclrod6u,orazSrodk6wpoohodz4cych
ze lrtidcl
zagraniozlrl,ch
(Dz.lJ.Nr 107,poz.726zp6in.nrr.).
Przedlo2onyprojekl uohwaly bud2etowcjl,o\\,iatu Woloniiskicgo na 2007 rok
$'raz z nalerialani towarzysz4cymispclniaw-wmienionc
u_r2ejkryteria,przl- czyrnna1e2y
/.auwaZya,
t2:
1)Dcficyt budzetu Po$,iatuWolomiiskiegona 2007 roklr,_vnosi(t.600.61,7
zl co
odpowiadaustawowejdcfinicjidcficytubud2etu.j.s.t.
okrcSlone-j
w art. l6g usta\\To
finansachpubliczny,ch.tslqdnc .iesl zatcm zwigkszeniedeficytu budTetudo k$,oty
9.211.150zl z tytulu splat zaciqgniqtyoh
kredyt6r,.poiczek iwykupu obligac-ii
komruralnvchna lqczn4kwotq 2.610.533z{ (d j uohwalybudzctowej)
2) W zal4cznikuNr 1 u'dzialc 853.rozdz.85333,$ 244 przewidziano
(rodki w ramach
SPO RZL z ihzqdu Pracy.Proponujesie zmiang$ 2241 na 210z odporviedniqcz*,art4
c)I14.

3) W zal4cznikuNr 2 suma kolumny 10 nie odpowiadasumie dotacji wynikaj4cychz
zalqcznik6w o dotacjach (zal. '7a+9+10).R62nica w kwocie 15.000 zl wytlka z
nieuwzglqdnienia
w zal. Nr 2 kwoty z zal. Nr 10 (dzial 900,rozdz.90095),
4) W zal4cznikuNr 3:
- rv zad.2, I l, l 2 sumakolumn 7 i 8 nie stanowikolumny 6,
'w'zad. 7 w uykazanl.m okresierealizacji
2007-2009nie okreSlononaklad6ww roku
2007,
- w zad.I I sumakolumny5 wynosiL537.000zl (iest1.887.000
zl),
- \\ zad,.14 l4czne naklady w okresierealizacji 2001-2010okre6lonona kwotg
700.000
przy czyr sumanaklad6wza okres2007-2008dajekwotq lqcznychnaklad6w,
- w zad. 17 nie wystqpujezadanieIieloletnie,
- w zad. l9 wystgpujqniezgodnodiz zal. Nr 2 w kt6ryn wskazrnorczdzjal92120,
- w kolumnie Nr 6 podanaw nagl6wku sumakolumnjest niezgodnaz zawarlo6ci4przy
poszczeg6lnych
zadaniach,
5) W projekcie budzetu nie przewidzianoodpisu na zakladowy iirndusz Swiadczen
socjalnych.
Maj4c na uwadzepowyZszeSkladOrzekaj4cyRegionalnejIzby Obrachunkowejrv
Warszauic postcnou
il jak w sentencji.

